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Vzdělávání pro neziskový sektor  

16. 4. 2016  - seminář  Vybrané kapitoly 
zákona o daních z příjmu a zákona o účet-
nictví ve vztahu k neziskovým organizacím. 
Místo konání: Krajský úřad Libereckého kra-
je, sál číslo 111 v přízemí. Od 15:00 do 
17:30, odborný lektor Ing. Helena Sasová. 
 
Účastnický poplatek: 

Členské organizace        100Kč 
Nečlenské organizace   250Kč 

Přihlášky zasílejte na mail: neli@neli-lbc.cz 

 
 

26. 4. 2016 – Krajský úřad Libereckého kra-
je, správní odbor, pořádá seminář 

„ Veřejné sbírky v praxi“. 
 

Seminář je pořádán v rámci metodické po-
moci obcím a neziskovým organizacím. 

Místo konání: Krajský úřad LK, 3. patro – 
multifunkční sál, vstup C 

od 9:00 – 12:00. 
Přednášející: Diana Pospíšilová, oddělení 

matrik a státního občanství. 
 

  

Číslo 2 rok 2016 
Editorial Vážení přátelé,  

 

dostáváte do ruky  druhé číslo Zpravodaje Neziskovek 
Libereckého kraje, z. s. v letošním roce. Přinášíme vám 
jak ohlédnutí za minulými akcemi, tak také pozvánky na 
akce našich členů, školení a semináře, kde jsou Ne-
ziskovky Libereckého kraje partnerem a také informace 
z celostátní Asociace nestátních neziskových organizací 
České republiky. 

Činnost naší zastřešující organizace se úspěšně rozvíjí. 
Díky spolupráci s členskými organizacemi a organizace-
mi, které mají zájem dělat to, co je předmětem jejich 
činnosti, se nám dobře rozvinul cyklus vzdělávacích se-
minářů a přednášek nazvaný Vzdělávání pro neziskový 
sektor 2016. Těší nás, že na naše semináře a další před-
nášky nacházejí cestu i organizace a spolky z jiných kra-
jů.    

Naše činnost se neodehrává pouze v Liberci. Máme za 
sebou dvě velmi úspěšné přednášky v Turnově a jako 
partneři se Neziskovky Libereckého kraje podílejí na II. 
semináři Památky pro každého Stříbro 2016. Jedná se 
o celostátní akci, zaměřenou na problematiku speciál-
ních potřeb zdravotně znevýhodněných při objevování 
kulturního dědictví. Na tomto projektu spolupracujeme 
s Památkovou komorou České republiky, městem Stří-
bro a mezinárodním vzdělávacím projektem Hugo na 
cestách®. 

V květnu jsme partnery 10. Májového  koncertu  - vý-
ročního  komponovaného programu obecně prospěšné 
společnosti Celia - život bez lepku o.p.s., který se bude 
konat dne 26. 5. od 16:00 v Kapli Jednoty bratrské 
v Železném Brodě. Abychom veřejnosti přiblížili bohatou 
mozaiku činnosti neziskového sektoru, připravujeme 
II. ročník akce, která nese název Neziskovky v barvě du-
hy. Záštitu přijal hejtman Libereckého kraje pan Martin 
Půta. Veselé neziskové hemžení obohacené o kulturní 
vystoupení proběhne v Technickém muzeu Liberec 
v sobotu 14. 5. 2016. 

Věříme, že se s vámi setkáme buď na našich akcích, ne-
bo neformálně na akcích našich členů.  

Krásné jaro všem přeje   Hana Talli Hlubučková 

Koordinátor Vzdělávání pro neziskový sektor 2016 

 

 

mailto:neli@neli-lbc.cz
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Představujeme Technické muzeum Liberec 

Mgr. Tomáš Hnilička, vedoucí odborné a provozní činnosti Technického muzea Liberec 

Technické muzeum Liberec bylo založeno, aby prezentovalo význam průmyslové výroby a techniky 
nejen v Liberci, ale i v celém Libereckém kraji a přilehlých regionech. Vzniklo jako projekt stejnojmen-
ného spolku a své brány otevřelo veřejnosti v září 2014. 

Konkrétněji jsou účelem muzea shromažďování, ochrana, evidence, zpřístupňování nebo využívání 
sbírek průmyslových výrobků nebo technických předmětů, poznatků či technologií nebo jejich doku-
mentací, které vznikly v regionu nebo měly vliv na jeho rozvoj nebo měly význam v národním či nad-
národním měřítku. Muzeum má zároveň seznamovat nejširší veřejnost s historií a tradicemi průmys-
lového rozvoje a výroby se zvláštním důrazem na podporu zájmu mladé generace o studium technic-
kých oborů a pracovní budoucnost v některém z nich. Dalším cílem je organizovat technické kroužky 
pro základní školy či zapojit střední školy a odborná učiliště s technickým zaměřením výuky do přípra-
vy expozic, renovací exponátů nebo do činnosti asistentů průvodců. Vedle zajišťování expozic a vý-
stav, včetně poskytování komentovaných prohlídek a doprovodných programů, se mezi nepostrada-
telné aktivity muzea řadí badatelská a publikační činnost a dále též nabízení propagačních či upomín-
kových předmětů. 

Vzhledem k omezenému prostoru nelze bohužel postihnout všechny obory průmyslové výroby, a pro-
to se Technické muzeum Liberec alespoň prozatím zaměřuje zejména na dopravní prostředky, a to 
zvláště na automobily, motocykly, tramvaje či jízdní kola. Pozornost si zaslouží například trojice vozů, 
které zachycují, jak může auto vypadat zbídačeně při nálezu, dále při rekonstrukci a nakonec ve 
zrestaurovaném stavu. Snad každého návštěvníka zaujme vůz Praga Alfa Phaeton z roku 1924, jenž si 
zahrál ve známém televizním seriálu Arabela. Neméně významná jsou ovšem i ostatní auta reprezen-
tující jak období tzv. první republiky, tak dobu mladší, kterou si mnozí návštěvníci stále pamatují. 
K vidění jsou české i zahraniční vozy. Obdobná je situace v oblasti motocyklů, mezi nimiž lze spatřit 
skutečné poklady. Tramvajovou dopravu zastupuje četné množství fotografií a spíše drobnější expo-
náty. Skupina nadšenců se přímo v budově muzea a před zraky návštěvníků též průběžně věnuje 
opravě historické tramvaje. Pozornost malých i starších návštěvníků upoutávají modely tramvají a 
autíček. Příznivce cyklistiky jistě potěší část expozice věnovaná historickým bicyklům. Na své si přijdou 
i milovníci fotografování. Naleznou zde fotokomoru s vybavením pro fotografa, včetně historických 
fotoaparátů. K průmyslu je nutné zmínit, že pro Liberecko hrála velmi významnou roli textilní výroba. 
Proto nemohla zůstat opomenuta ani tato důležitá součást historie dnešního Libereckého kraje. 
Z oblasti železniční dopravy určitě zaujme lokomotiva stojící před vchodem do muzea. Druhým venku 
vystaveným exponátem je sněžná rolba. 

Samostatný prostor je věnován krátkodobým výstavám na vybraná témata spojená s vědou a techni-
kou. Podrobněji o nich informuje plán výstav uvedený na internetových stránkách muzea i v tisku. 

Naprostou většinu exponátů zapůjčili k vystavení soukromí sběratelé, další muzea a spolky. Jejich 
vlastníci tak mají možnost spojit dobré s užitečným a pochlubit se svými historicky hodnotnými 
exempláři. Technickému muzeu Liberec nabízí příležitost průběžně obměňovat značnou část expozice 
a dávat návštěvníkům další důvod pro zopakování prohlídky. Expozice se obvykle mění na jaře a na 
podzim. Jednotlivé exponáty doprovází krátké popisky v českém a v anglickém jazyce, a s jednotlivými 
tématy seznamují delší texty. Lze tak získat představu nejen o regionálních a celostátních tématech, 
ale i o významných osobnostech. Pro Liberec mají zvláště velký význam členové rodiny Liebiegů, kteří 
se zasloužili o rozmach textilního i automobilového průmyslu. Poutavým doplňkem prohlídky může 
být zhlédnutí na plátně promítaných videí. 
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Díky této skutečnosti se v Technickém muzeu Liberec se pravidelně o sobotách schází skupina dobrovolní-
ků, kteří svou pomocí významně přispívají k dalšímu rozvoji instituce. Zajímavé a užitečné zkušenosti mo-
hou vedle brigádníků získat rovněž praktikanti z nedalekých škol. Právě spolupráce se základními 
i s odbornými školami patří ke stěžejním zájmům muzea. 

Kromě ponaučení a zážitků z prohlídky jsou veřejnosti poskytovány služby jako již zmíněné komentované 
prohlídky, prodej suvenýrů a upomínkových předmětů, možnost uspořádání vlastní akce v muzeu, pro-
najmutí učebny pro patnáct až dvacet osob nebo zde existuje příležitost stát se samotným členem spolku 
Technické muzeum Liberec. 

Vedle vystavování převážně zapůjčených exponátů se muzeum soustředí na vytváření vlastního depozitá-
ře, složeného především z drobných sbírkových předmětů. Ty se obvykle nabývají darem. Hlavním omezu-
jícím faktorem je v tomto případě nedostatek prostoru. 

V současné době se Technické muzeum Liberec nachází v pavilonu G areálu bývalých Libereckých výstav-
ních trhů a usiluje o získání dalších prostor. To by umožnilo nejen zkvalitnění výstavní činnosti, ale celkové 
rozšíření aktivit. Zásadním cílem nyní i do budoucna zůstává snaha podpořit zájem především mladých lidí 
o technické obory. Měli bychom mít na paměti, že technika byla, je a bude důležitou součástí života nás 
všech. 
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Zpráva o jednání krajských asociací dne 18. 2. 2016 
 

Ing. Martina Berdychová, předsedkyně  
 
Asociace NNO ČR pozvala ke společnému jednání všechny krajské asociace včetně těch, co nejsou jejími 
členy. V ČR působí celkem 11 krajských asociací ze 14 krajů. Jedna z nich je společná pro Prahu 
a Středočeský kraj, v Libereckém kraji existují 2 asociace a v Plzeňském a Královéhradeckém kraji se tato 
všeoborová uskupení NNO bohužel rozpadla. Zúčastnilo se celkem 11 zástupců krajských asociací, chyběly 
pouze Karlovarský a Ústecký kraj. 
 
Předsedkyně Asociace NNO zdůraznila, že se takto setkávají krajské asociace z celé ČR vůbec poprvé. 
Spolupráce je důležitá zejména proto, že neziskový sektor je dosud nepřehledný, nejednotný a mnohdy 
vzájemně konfliktní. To oslabuje jeho pozici vůči veřejné správě a má také nepříznivý dopad na činnost i na 
finanční podporu krajských střech. Účastníci potvrdili, že si důležitost vzájemné koordinace 
a informovanosti dostatečně uvědomují, proto mají zájem se těchto jednání pravidelně zúčastňovat 
a spolupracovat jako partneři. 

Zástupci ANNO ČR informovali o jednání MMR při jednání s ředitelem odboru regionálního rozvoje. 
Zdůraznili zde význam NNO pro regionální rozvoj, zejména v oblastech s vysokou mírou sociálních 
problémů nebo v příhraničí, které se vylidňuje v důsledku nedostatku pracovních příležitostí a nízkých 
možností společenského vyžití. Poukázali na velký počet příspěvkových organizací s přednostním a ne vždy 
transparentním financováním, stejně jako zakládání mnoha vládních a resortních agentur, které masově 
odčerpávají prostředky z evropských fondů a omezují možnosti pro NNO. Řízení programů a rozdělování 
finančních prostředků přímo z centra také limituje regionální rozvoj.                                    

Veškeré strategie k čerpání ESIF i většina národních strategií, které se nyní ve velké míře schvalují, operují 
s "partnerstvím" jako téměř s klíčovým slovem. Na rozdíl od ostatních partnerů VS (podnikatelé, odbory, 
akademická sféra apod.) nemají střešní organizace NNO dostatečné podmínky takové partnerství 
naplňovat. Odborně jsou vybavené dobře, ale nemají na zajištění těchto činností zdroje. Proto je třeba na 
princip PARTNERSTVÍ při jednáních s krajskými samosprávami neustále prosazovat.  

 
Účastníci se vzájemně informovali o strategii krajských asociací před krajskými volbami v říjnu 2016. 
Proběhla také výměna zkušeností z prosazování zájmů neziskového sektoru v jednotlivých krajích, 
k zastoupení zástupců NNO v různých orgánech kraje a o způsobech a možnostech finanční podpory. 
Účastníci se shodli, že úroveň spolupráce a podpory není systémová, naopak je v krajích velmi rozdílná 
a závisí na individuálním postoji jednotlivých hejtmanů k neziskovému sektoru. 

 
Na jednání byla podána informace o připravovaných projektech Asociace NNO ČR k posílení spolupráce 
s členy, zejména s krajskými asociacemi. Byly nastíněny i možnosti projektové spolupráce s nečlenskými 
organizacemi. 

V závěru jednání byl definován další okruh otázek, kterému by se měla společná setkání krajských asociací 
věnovat.  
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Jedná se o: 

 Domníváme se, že výzvy z ESIF jsou záměrně nastaveny tak, aby se NNO k prostředkům vůbec 
nedostaly (vysoká administrativní náročnost, složitost, krátké termíny, omezování osobních nákladů). 

 Konstatujeme snahu angažovat do projektů veřejných institucí odborníky z neziskovek na dohody. To 
zároveň vede k oslabování personální kapacity NNO. Rozpadá se občanská společnost a pociťujeme 
snahy o návrat centralizace.  

 Závažným problémem je úbytek kvalitních lidí v neziskovém sektoru obecně. Nadšenci, kteří vstoupili 
do NS počátkem 90. let, trpí vyhořením nebo odcházejí do penze. Mladí lidé nemají o práci v NS zájem, 
zejména v důsledku nízké platové úrovně a trvalé nejistoty z roku na rok, zda získá jejich zaměstnavatel 
dotaci.  

 Zvyšující se rozsah služeb příspěvkových organizací vede k zakonzervování ústavní péče v rozporu 
s deklarovaným trendem poskytovat služby ambulantní a terénní formou, a to jak v zájmu kvality 
života klientů, tak ekonomické efektivity. Nemáme výhrady proti zaměstnancům v přímé péči, ale vůči 
netransparentnímu financování a nerovnému přístupu ke zdrojům. 

 Dohodli jsme se na běžné výměně materiálů a know-how, pokud některá krajská asociace zaslané 
materiály přímo využije pro svou potřebu, považujeme za korektní, aby o tom původního autora 
předem informovala. 

 Napříště spojíme zasedání zástupců krajských organizací a členů RSK za NNO, budou se konat ve 
čtvrtletním intervalu.   

 Na další schůzce projednáme spolupráci s MASkami, protože je v mnoha oblastech problematická, 
někde ale může být užitečná. Dále věnujeme samostatný bod Místní agendě 21.  

 

  

POZVÁNKA NA III. VALNOU HROMADU  NEZISKOVEK LIBERECKÉHO KRAJE, z. s. 
 

Výkonný výbor Neziskovek Libereckého kraje, z. s. zve zástupce členských organizací   

 III. řádnou Valnou hromad, která se koná 28. 4. 2016 od 15:00 hod. 

v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v zasedacím sále č. 111  

  

 schválení změny stanov  

 volba výboru 

 akce Neziskovek LK do konce roku 
 2016  

 příprava III. Krajské konference  

 různé  
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Registrovaná sociální služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Novém Boru získala začátkem 
března nové prostory v Komunitním centru v ulici Nemocniční.  

Pracovníci Rodiny v centru pracují s ohroženou mládeží už od roku 2012. Práce v nízkoprahovém zařízení 
znamená především aktivní vyhledávání ohrožených jedinců v terénu, poskytování pomoci, rad a podpory 
při řešení problémů, se kterými se mladí lidé potkávají. Klienti získávají bezpečný prostor, kde mohou smys-
luplně trávit svůj volný čas a také podporu při realizaci svých aktivit a nápadů.  

 

„Máme velkou radost, že jsme dostali šanci realizovat tuto službu a k tomu v nových prostorách.“ říkají 
pracovnice klubu Michaela Zelenková a Nikola Tancošová. „Individuální přístup, důvěra a vztah je cesta tím 
správným směrem“, doplňují pracovnice. Tento způsob práce se vyplácí. Vzniká tak možnost podchytit děti, 
které se dlouhodobě nacházejí ve složité životní situaci (problémy doma, ve škole, se spolužáky atd.) a také 
mladé lidi, kteří mají v životě dlouhodobě špatnou zkušenost a tudíž často řeší svou situaci nežádoucím 
společenským chováním.  

 

Výsledky práce NZDM Vafle! 

Od začátku roku jsme pracovali s cca čtyřiceti klienty. Potvrzuje se nám, že práce má velký smysl. Řešili 
jsme například hledání práce, odesílání přihlášek na střední školu a mnoho dalšího. „Pracovnice z Vafle mi 
pomohli najít práci a moc jim za to děkuju“ říká dvacetiletý Martin.  

 

Klienti mají velký zájem nejen o aktivity klubu, ale i o doučování. Na doučování nyní dochází asi 15 dětí. Při 
doučování řešíme potíže v běžných předmětech, ale také věci, které se ve škole ukazují, například problémy 
v chování. Snažíme se komunikovat se školami a rodiči, pokud má o to dítě zájem a samo to vnímá jako 
potřebné. 

 

Doučujeme za pomocí dobrovolnic, zejména z Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru, 
kterým tímto za jejich aktivitu velmi děkujeme. 

 

Nové prostory! 

Abychom mohli svou práci dělat co nejlépe, bylo nutné zajistit nové prostory pro klub. To se povedlo, na 
začátku března jsme se s pomocí klientů stěhovali do nové místnosti o 55 metrech čtverečních. „Za prosto-
ry i za podporu a pomoc při stěhování všem moc děkujeme.“ vzkazují pracovnice klubu. Nyní před sebou 
máme mnoho práce. Společně s klienty budeme pracovat na tom, abychom klub zútulnili a upravili, tak aby 
se nám tam dobře fungovalo.    

Sociální služba NZDM Vafle je financována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za podpory města Nový Bor. 

 

 

Dobré zprávy z neziskových organizací  

Služby pro děti a mládež v Rodině v centru se rozšířily o „NZDM Vafle“ v nových 

prostorech! 

 

 

 

Rodina v centru, z.ú., Bc. Michaela Zelenková 
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Ve čtvrtek 11. a v pátek 12. února 2016 se uskutečnilo Setkání zástupců dětských a mládežnických parla-
mentů pod záštitou Zdravého města a MA 21 Lomnice nad Popelkou a ICM Lomnice nad Popelkou. Setkání 
se konalo v prostorách Otevřeného klubu Ulita ICM Lomnice nad Popelkou. Tohoto setkání se zúčastnili 
zástupci z Turnova i z Lomnice. 

V deset hodin jsme se sešli v Otevřeném klubu Ulita a čekaly nás seznamovací hry. Pokračovalo se podle 
předem připraveného plánu. Workshop Dětská práva byl velmi zajímavý a hodně jsme o všem diskutovali. 
Mezi tím vším jsme si povídali o tom, jak komunikujeme s dospělými na radnici v jednotlivých městech. 
Oběd jsme měli zajištěný v restauraci v centru města. Poté se šlo na prohlídku radnice města i s výkladem 
místostarosty Ing. Zdeňka Rajma (viz společné foto). Byla nám vysvětlena aktivita Zdravého města a MS 21 
v Lomnici nad Popelkou. Pak hurá pro sportovní oblečení a na další program – tentokrát do sportovní haly: 
naučili jsme se Kubb, Kin-ball, přehazovanou a jiné míčové hry. Po skončení měli malé pohoštění v podobě 
párku v rohlíku a znovu se vracení do prostor klubu Ulita, kde byly připraveny stolní hry, x-box a volná zá-
bava (spíše odpočinkový program). Ale najednou se rozpovídal Roman Hlubuček o programu DofE – Cena 
vévody z Edinburghu a to nás velmi namotivovalo a již jsme začali každý za sebe vymýšlet jakou výzvu sami 
sobě dáme.  

Na druhý den, jsme ráno šli navštívit Lomnické muzeum a prohlédnout si tak Lomnické vzácnosti a i nějaké 
tamní výstavky. Nakoukli jsme do kamenné historie a sbírky mineralogie, zjišťovali jaké to je se vydat do 
studených hor, že betlémů je mnoho dosti. Oltáře a grafici nádherná to byla díla a na půdě lovecké trofeje, 
některé až z Afriky jsme zkoukli. Taky nám bylo umožněno se podívat na životní styl tehdejší šlechty, jenž 
v muzeu bydlela. Nechybělo ani nakoupení si tradičních lomnických sucharů.  

Stavili jsme se k tomu i v lomnickém Ičku, kde nyní pracuje Veronika Rychlíková, která se o nás po oba dny 
starala. Nakoukli narychlo do některých kronik a vyrobili si několik pamětních buttonků. Veronika je člen-
skou nezávislé skupiny ZM a MA 21 a ukázala 
nám návrh jejich plánu na rok 2016. Pak už 
jsme ovšem museli pádit na oběd a po něm 
nám neúprosný čas oznámil konec našeho 
setkání. Rozhodně jsme si to, ale všechno užili 
a rozhodně na to jen tak nezapomeneme. 

 A kdo ví, snad se všichni zas na nějaké akci 
objevíme pohromadě. 

 

 
Setkání dětských a mládežnických parlamentů 

v Libereckém kraji 

Veronika Rychlíková, pracovnice ICM Lomnice n. Pop. 
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Jednání Krajské rady seniorů Libereckého kraje 18. ledna 2016 

M. Palečková, Krajská rada seniorů Libereckého kraje 

 
V pondělí 18. ledna 2016 se sešli členové Krajské rady seniorů Libereckého kraje v sále Krajského 
úřadu, kde předtím pod záštitou poslankyně PSP Jany Hnykové a náměstkyně hejtmana Mgr. Lenky 
Kadlecové absolvovali seminář na téma „Senioři – současnost a budoucnost“.  

Přítomní účastníci vzali na vědomí informace o jednáních Předsednictva KRS LK ve II. pololetí 2015, 
o jednáních s představiteli kraje i města Liberec při přípravě oslav Mezinárodního dne seniorů 
i o možné podpoře dalších aktivit KRS LK a to nejen v roce 2016. V diskusi se věnovali členové KRS 
distribuci Senior Pasů a větší popularizaci Doby seniorů.  

V závěrečné části jednání schválili přítomní účastníci jednomyslně přijetí Klubu seniorů KIS Lomnice 
nad Popelkou a Rady starších při Kontakt Liberec za řádné členy KRS LK. Zároveň potvrdili kooptaci 
JUDr. Miroslava Stegury jako zástupce Sdružení nájemníků místo dosavadního člena Zdeňka Sopůška.  

Foto: K. Kuban 
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Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou se blíží 

Rozsypalová Alena, organizátor akce 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí pořádá dne 15. 6. 2016 již 17. ročník Dne zdravotně 
postižených. Přinášíme Vám malé ohlédnutí za 16. ročníkem, který se konal, na Mírovém náměstí 
10. 6. 2015 od 12 do 17 hodin. 

Den zdravotně postižených zahájil pan Honza Musil společně s paní Bohuslavou Zikmundovou předsedkyní 
ARPZPD spolu s Mgr. Petrem Tulpou, členem rady Libereckého kraje a panem Mgr. Pavlem Svobodou ná-
městkem primátora statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Akce proběhla za finanční podpory Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Eurocentra Jablonec nad Nisou, 
které nám poskytlo stánky a zajistilo zvukaře. Technické služby s.r.o. Jablonec nad Nisou nám bezplatně 
zapůjčily podium a firma Izoprosper postavila bezbariérový přístup na podium. Také musíme poděkovat 
firmám Billa a Riegelein, kteří nám poskytli odměny pro vystupující.  

Zájem o prezentaci ze stran neziskových 
organizací je každoročně veliký. Na náměstí 
bylo 21 stánků, ve kterých se představily 
organizace Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených dětí, Ústav sociální péče 
Horní Maxov, Domov a Centrum denních 
služeb Jablonec nad Nisou, Jedličkův Ústav 
Liberec, Diakonie Jablonec nad Nisou, Stře-
disko rané péče Liberec, Celia - život bez 
lepku, Drak Liberec, Domov Tereza, Rytmus, 
Centrum sociálních služeb Jablonec n. Nisou, 
p. o, Český červený kříž, Centrum pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje, o.p.s., 
Kavárna Fokus, a další. Pomůcky pro zdra-

votně postižené předvedla firma Solift,o. s. a firma Meyra.  

Poděkování patří vystupujícím, kteří se každoročně účastní, Domov Tereza, taneční studio Image, tanečníci 
Vem Capoeira Jablonec nad Nisou, Orientální tanečnice studia Naila, taneční skupina Fun and Style, pěvec-
ký soubor Izerína, Mateřská škola Jablůňka, Rachot bend Jedličkův ústav, kytarová třída ZUŠ Jablonec nad 
Nisou, The Sanvito sister a bubeníci Aries. Geronto oblek si také vyzkoušelo hodně návštěvníků. Celý den 
nám přálo počasí. Den zdravotně postižených moderoval již po druhé pan Honza, čehož si velice vážím.  Je 
vidět, že i známí lidé mají dobrý pocit z takovéto akce, a když jim čas dovolí, přijedou ochotně akci podpo-
řit. 

Třešničkou bylo vystoupení paní Heidi Janků, která vytvořila úžasnou atmosféru, roztančila a rozezpívala 
celé náměstí, které bylo plné lidí, kteří se skvěle bavili. Po představení ještě dlouho podepisovala a rozdáva-
la cédéčka. 

Akce je vnímána velice pozitivně, návštěvníci našli ve stáncích potřebné informace a rovněž si mohli zakou-
pit krásné výrobky z dílen zdravotně postižených a tím je podpořit pro další činnost. Všechny neziskové 
organizace se těší na další ročník. 
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Ochrana Klokočských skal, z. s. a kaste-
lánka hradu Rotštejn zvou na hrad 

Rotštejn v Klokočských skalách na tyto 
akce z cyklu Rotštejnská setkávání: 

• 16. a 17. 4. 2016 – Vítání jara s pohádkou  
Čertovské kvítí  a písničkou 
Vystoupí soubor historické hudby Trifikus 
z Liberce  - začátky představení po oba dny 
11:00, 13:00 a 15:00. V případě deštivého po-
časí se akce nekoná a památka je uzavřena.  
 

AKCE NAŠICH ČLENŮ 

Technické muzeum v Liberci Vás srdečně 
zve na tyto výstavy: 

 
• Konec páry v Liberci  do  -  29. 4. 2016 
Výstava nabízí jak fotografie ze slavných časů 
parních lokomotiv, tak ze samotného konce 
jejich provozu v roce 1980, kdy musely defini-
tivně ustoupit mladším motorovým či elektric-
kým nástupcům. Právě Liberec byl tehdy vybrán 
jako místo oficiálního ukončení parního provozu 
na našich železnicích. Kouzelná atmosféra par-
ních lokomotiv jistě zaujme jak malé, tak starší 
návštěvníky, kteří na tyto obry rádi zavzpomína-
jí. 

• Trabanty v Čechách od 6. 5. 2016 – 14. 10. 
2016 
Popis výstavy: Historie vozů Trabant sahá do 
roku 1957 a od té doby se z této značky stal 
skutečný pojem. Čas je však neúprosný 
ai z tohoto automobilu, který lze považovat za 
jeden ze symbolů minulého režimu, se pozvolna 
stává historie. Pojďme si ji proto připomenout. 

• Železnice na historických pohlednicích – 
  14. 5. 2016 – 30. 9. 2016 
Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům 
muzea železniční dopravu na Liberecku, a to 
prostřednictvím historických pohlednic. Po-
zornost jistě upoutají známá místa za časů, 
které si již ovšem nepamatujeme. Podle dobo-
vých obrázků si lze domyslet, jak moc železnice 
a na ní se prohánějící vlaky ovlivnily nejen 
vzhled krajiny, ale i možnosti dopravy. 
 

•  30. 4.- 29. 5. 2016 - Ohlédni se člověče – 
výstava dokumentárních fotografií 
k 28. výročí založení spolku 
Přístupno pouze o víkendech a za sucha: 
sobota od 10:00 do 17:00, neděle:10:00 -
16:00. 
 
• 4. - 5. 6.  Plyšové štěstíčko 
Výstava plyšových medvědů a medvídků ze 
soukromé sbírky Barunky Jaburkové. S ohle-
dem na zdravotně znevýhodněné návštěvníky 
se výstava koná na obecním úřadě v Klokočí – 
otevřeno po oba dny od 10:00 do 17:00. Více 
na  
 
www.hradrotstejn.info 
 

Muzejní noc pod Ještědem 20. 5. 2016 
od 18:00 do 24:00 hodin 

Program Technického muzea Liberec: 18:00 – 
24:00 hodin  

Vyplňování kvízu „Chytré dítě“ s odměnou (do 
vyčerpání zásob) 18:00 – 24:00 hodin – Rozdá-
vání hračky JoJo návštěvníkům (do vyčerpání 
zásob) 18:00 – 24:00 hodin – Promítání videí 
na plátně, komentované prohlídky v 18:10 
hodin – 20:10 hodin – 22:10 hodin. 
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OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI 23. 4. 2016 

Pavla Haidlová, předsedkyně Spolku přátel Ostašova 

 

Akce pořádaná členy Spolku přátel Ostašova od roku 2012 připomíná tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé 
scházeli k oslavě významné církevní osobnosti. Nejde tedy o klasickou pouť s kolotoči a houpačkami. Osta-
šovské poutní slavnosti jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen místní kostel (od r. 2011 
v péči spolku), během víkendu, který je nejblíže svátku jména tohoto světce. Letos vycházejí přesně na ten-
to den - sobotu 23. dubna. 
 
Po slavnostním zahájení v 11 hodin dopoledne bude sloužena mše, poté bude probíhat v kostele sv. Vojtě-
cha v Liberci - Ostašově a přilehlém parku bohatý kulturní program. Vystoupí zde např. taneční soubor VI-
LANELLA, historická hudba v podání souboru MUSICA VIVA nebo CANTEMUS, mnoho fanoušků jistě přiláká 
známý liberecký O´BAND. Večer vystoupí místní kapela BEZCELER a další. Pro děti je připravena pohádka 
divadelního souboru ČMUKAŘI, na hřišti u školy budou tradičně probíhat soutěže a hry o ceny.  
 
Pevně daným bodem programu se stala připomínka historické události "bitvy u Liberce", která patří mezi 
významnější střety Sedmileté války a odehrála se v Ostašově a blízkém okolí 21. dubna roku 1757. Součástí 
slavností se  stala především proto, že má přímou spojitost se stavbou svatostánku. Za utrpení spojená 
s bitvou dostali totiž místní občané finanční odškodnění a tyto peníze použili na stavbu dřevěné kaple, kte-
rá byla později přestavěna na zděný kostel. Letos bude tedy opět možné navštívit dobový vojenský tábor 
tentokrát pod velením vojenského spolku CORPORAL, který vás zavede do historie nejen samotné bitvy, ale 
předvede vám i dobové uniformy nebo přehlídku zbraní. Chybět nebude ani ukázka přímého boje. 
 
Nabízeno bude občerstvení v podobě domácích koláčů, guláše nebo grilovaných klobás od místního řezní-
ka. Najdete zde upomínkové předměty vyrobené členy spolku, dětmi ze školy nebo lidmi z chráněných dí-
len.  
 
Výtěžek z akcí spolku je určen na 
opravy kostela a tak může mít 
dávný příběh pokračování: díky 
bitvě byl kostel postaven, díky 
připomínce bitvy a oživení tradi-
ce poutních slavností může být 
opravován.  
 
Pozvánku, bližší informace a fo-
tografie z minulých ročníků na-
jdete na webových stránkách 
Spolku přátel Ostašova.  
Vstupné 50,- Kč, děti – 20 Kč. 
 

Více na: www.ostasov.eu 

http://www.ostasov.eu/
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Centrum Kašpar zve všechny příznivce na genderově filmový festival Dej (si) příležitost. Festival proběhne 
1. 4. 2016 od 16:30 v jabloneckém kině Junior. Na festivalu budou ke zhlédnutí tři snímky, které vzešly ze 
studentské soutěže a které natočili studenti ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec.   

 
Přijďte se podívat, jak mladí vnímají problematiku genderu a rovných příležitostí v české společnosti. Vstu-
penky jsou k dispozici v Centru Kašpar, nebo na místě v den konání festivalu. Projekt podpořila nadace 
Open Society Fund Praha z projektu Dejme že(nám) šanci, který je financován z Norských fondů. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   3. června 2016- 12. ročník Dne dětí se zdravotním postižením - pod záštitou náměst-
kyně hejtmana Libereckého kraje a členky Rady LK- Mgr. Lenky Kadlecové. Akce se koná v rekreačním stře-
disku TERMIT v Doksech 

ARTETERAPIE- pravidelné setkávání při výtvarné činnosti v Komunitním centru, Školní ulice, 2213, Česká 
Lípa pod vedením odborné lektorky D. Hegerové proběhnou 12.4. ,26.4. 10.5. 24.5., 7.6., 21.6. 2016 vždy 
od 13.00 hod. 

-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Informační centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou 

EURODESK - Znáte jej?! 

Zveme vás na WORKSHOP Dne 23. 3. 2016 od 10:00 hodin v ICM Lomnice nad Popelkou,  Husovo náměstí 
44 

Program: Seznámení s EURODESKEM (lektorka z NIDV), Evropské možnosti pro mládež, práce ERASMUS+, 
„JeLibo“ - projekt o dobrovolnictví… více na www.icmlomnice.cz 

  

AKTIVITY Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

o.p.s. 
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Celia – život bez lepku, o.p.s. 

Termíny pravidelných akcí v dubnu a květnu 2016 

V Liberci se scházíme v prostorách "Červeného kostela" na libereckém Perštýně (vchod z boku vlevo) každé 
třetí úterý v lichém měsíci. Nejbližší setkání se koná 17. 5. 2016 od 17:30 hod.  

V Jablonci nad Nisou se scházíme v prostorách CASD, Petra Bezruče 2510/61 Jablonec nad Nisou, přízemí 
vpravo každé třetí úterý v sudém měsíci. Těšíme se na vás 19. 4. 2016 od 17:30 hod. 

V Turnově se scházíme v prostorách Centra pro rodinu Náruč, (v sokolovně ve Skálově ulici) každý třetí čtvr-
tek v měsíci, od 18:00 hod. Informace získáte na tel. čísle 737 774 229. Zveme vás na setkání ve dnech 
 19. 5. 2016, 16. 6. 2016. 

Přesný program setkání je vždy uveden na pozvánce na webových stránkách 

www.http://www.celia-zbl.cz/ s týdenním předstihem. Najdete nás také na facebooku. 

Pokud máte zájem i o další témata, obraťte se na nás mailem nebo telefonicky: celia.zbl@seznam.cz, 
+420723 515 377 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Májový koncert ve spolupráci  

s Neziskovkami Libereckého kraje, z. s., bude v Železném Brodě 

 
Tradiční již 10. Májový koncert se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie dne 26. 5. 2016 
v Kapli Jednoty Bratrské v Železném Brodě pod záštitou člena rady Libereckého kraje pro zdravotnictví 
Mgr. Petra Tulpy.  

Program:   
16:00 Mýty pravdy o životě bez lepku - přednáška, beseda, 
prezentace a ochutnávka bezlepkových výrobků, neformální 
setkání  
 
17:30 Májový koncert dětského pěveckého sboru Řetízek 
a sólistů ze ZUŠ v Železném Brodě 
 
Cca 18:30 ukončení akce 
 

 

http://www.mapy.cz/#!x=15.061738&y=50.761422&z=19&o=3&umc=95ruMx17is&uml=U J�nsk�ho kamene 576%2F3%2C Liberec%2C okres Liberec&t=s&u=u
http://mapy.cz/zakladni?x=15.1673855&y=50.7301696&z=17&source=firm&id=1551625&q=petra%20bezru�e%2061
http://www.naruc.cz/
http://www.mapy.cz/zakladni?x=15.1598476&y=50.5900077&z=16&source=firm&id=735250
http://www.http/www.celia-zbl.cz/
mailto:celia.zbl@seznam.cz
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TRVALE UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH KOLEM NÁS II. 
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Zaujalo nás 

 

8. ročník soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 

 

Památková komora ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Národním památkovým ústavem 
a Spolkem pro obnovu venkova vyhlašuje 

8. Ročník CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň. 

Přihlášku soutěžní řád naleznete zde: 
http://www.pamatkovakomora.cz/storage/1459029151_sb_soutezni_rad_8_rocnik.pdf 

 

Krátce z Neziskovek Libereckého kraje, z.s 

 

• 5.2.2016   byla podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Českým rájem,  globálním geoparkem 
UNESCO, o. p. s. a Neziskovkami Libereckého kraje, z. s.  Smlouva byla projednána výkonným výborem Neli 
a Správní radou geoparku.  Dokument přináší  nám,  jako zastřešující krajské organizaci, možnost aktivně se 
podílet formou partnerské spolupráce na činnostech enviromentální a ekologické výchovy, trvale udržitel-
ném cestovním ruchu a vzdělávacích programech v těchto oborech. 

 

• Dva zástupci Neziskovek Libereckého kraje, z. s. se zúčastní II. pracovního semináře Památky pro každého 
Stříbro 2016 

 

• Dva zástupci  Neli se zúčastní dne 12. 5.  2016 setkání krajských zastřešujících organizací  a zástupců RSK  
s vedením celostátní Asociace NNO ČR. 

 

• Ke dni 30. 3.2016 mají Neziskovky Libereckého kraje, z. s. celkem 19 přihlášených organizací a 17 z nich je 
řádnými členy, podle stanov.  

 

• Zasedání oborové rady se koná ve čtvrtek 28. 4. 2016 od 16:15 do cca 17:00 v zasedacím sále č 111, 
přízemí v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. 

 

• Podrobné informace k instalacím  a  prezentacím organizací přihlášených na Neziskovy v barvě duhy  ob-
drží  tyto organizace v průběhu druhé poloviny dubna. Koordinátorem akce je Hana Talli Hlubučková. 

 

• Další číslo Zpravodaje Neziskovek Libereckého kraje 3/2016  vyjde 1. 6. 2016.  Žádáme proto organizace, 
které chtějí do Zpravodaje přispět, aby zaslaly materiály do 15. 5. 2016 na adresu: 

hana.talli.hlubuckova@seznam.cz 

http://www.pamatkovakomora.cz/storage/1459029151_sb_soutezni_rad_8_rocnik.pdf

